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SELSKABSOPLYSNINGER
Selskabet

Husby & Sdr. Åby Vandværk A.M.B.A.
Lillegade 33
5592 Ejby
CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

26 65 98 92
30. april 2002
Ejby
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Poul Arne Hansen, formand
Claus Marx Hansen, kasserer
Anders Johansen, sekretær
Anders Møllegaard Kolind
Viggo Neumann

Revision
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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for
Husby & Sdr. Åby Vandværk A.M.B.A..
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Ejby, den 13. marts 2017

Bestyrelse:
________________________
Poul Arne Hansen
Formand

________________________
Claus Marx Hansen

________________________
Anders Møllegaard Kolind

________________________
Viggo Neumann

________________________
Anders Johansen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til andelshaverne i Husby & Sdr. Åby Vandværk A.M.B.A.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Husby & Sdr. Åby Vandværk A.M.B.A. for regnskabsåret 1. januar 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af be-svigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilside-sættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
•
•

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i års-regnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mang-ler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Odense, den 13. marts 2017
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20 22 26 70

Lars Ove Hansen
Statsautoriseret revisor
Jeg har fået forevist selskabets reviderede årsrapport, bilag, protokol og bogføring.
Ved gennemgangen har jeg påset udgifternes budgetmæssige dækning samt korrekt attestation
mv.
Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Husby, den 13. marts 2017

Erik Møllegaard Hansen
Revisor
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter er indvinding og distribution af vand.
Væsentligste ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
Der har kun været få brud på vandledningen, men et par af den er der tabt mange m3, som man kan
læse sener, men ikke noget der har haft indflydelse på de økonomiske forhold.
Som der blev nævnt i beretningen for 2015, fik vi automatik og overvågning på vandværket. Det har vist
sig at det var en god investering. Det betyder bl.a. at der haver morgen kommer en rapport fra det
sidste døgn. På den kan vi se om der er afvigelser fra gennemsnittet af tidligere rapporter. Er der det,
kan vi tidligere opspore brud på ledningsnettet eller holde øje med en pumpe i en boring.
Hjemmesiden – sidste år skrev jeg at den er kommet for at blive og den er her stadig. Lang de fleste af
vores forbruger benytter siden til at indberette tallene fra måleren. Desuden er der mange der kigger
på siden hvis de mærker uregelmæssigheder i vandforsyningen.
Hen over sommeren fik vi erstattet den gamle hovedledning på Sjobjergvej med en ny. Jeg tror at alle
på vejen er glade for dette.
Tilbudene som vi fik tre af til gravearbejdet, var der en forskel på billigste og dyreste på 106.750 kr.
Den billigeste var vores sædvanlige gravemester.
Der er oppumpet 45.304 m3 vand fra egne boringer. Der er købt 200 m3 fra Emtekær Vandværk. Det er
det vand der vi pumper igennem nødforbindelsen, hver dag. Der er solgt 43.951 m3.
Budget for 2018
Er i skrivende stund ikke helt færdig, men der forventes ingen prisstigninger.
Investeringer
Vi kigger på om der skal laves en ny hovedledning på dele af Hygindvej.
Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2016
kr.

2015
tkr.

NETTOOMSÆTNING
..............................................................................................................................................
1
390.908
366

Produktionsomkostninger
..............................................................................................................................................
2
-295.470
-275

BRUTTORESULTAT
..............................................................................................................................................
95.438
91

Administrationsomkostninger
..............................................................................................................................................
3
-95.311
-91

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
127
0

Andre
..............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
4
-127
0

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
0
0
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

0
0
Overført
..............................................................................................................................................
resultat

I..............................................................................................................................................
ALT
0
0
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2016
kr.

2015
tkr.

Grunde
..............................................................................................................................................
og bygninger
0
0
Boringer
..............................................................................................................................................
491.263
513
Maskinanlæg
..............................................................................................................................................
789.724
832
Ledningsnet
..............................................................................................................................................
303.480
428
Materielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
5
1.584.467
1.773

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
1.584.467
1.773

Tilgodehavende
..............................................................................................................................................
fra salg og tjenesteydelser
268.046
265
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
6
17.750
0
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
285.796
265

Likvider
..............................................................................................................................................
675.711
667
Likvide
..............................................................................................................................................
beholdninger
675.711
667

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
961.507
932

AKTIVER
..............................................................................................................................................
2.545.974
2.705
PASSIVER

Overført
..............................................................................................................................................
overskud
0
0

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
0
0

Overdækning
..............................................................................................................................................
2.352.413
2.482
Langfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
7
2.352.413
2.482

Leverandør
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
23.744
16
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
8
169.817
207
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
193.561
223

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
2.545.974
2.705

PASSIVER
..............................................................................................................................................
2.545.974
2.705
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NOTER
2016
kr.

2015
tkr.

Note

Nettoomsætning
1
Vandforbrug
..............................................................................................................................................
235.872
195
Fast
..............................................................................................................................................
afgift
266.516
191
Investeringsbidrag
..............................................................................................................................................
nye andelshavere
30.000
0
Målerdatalevering,
..............................................................................................................................................
spildevand
3.522
4
Årets
..............................................................................................................................................
over/underdækning
-145.002
-24
390.908

366

Produktionsomkostninger
2
Køb
..............................................................................................................................................
af vand
1.204
0
Elforbrug
..............................................................................................................................................
23.904
20
Vedligeholdelse
..............................................................................................................................................
af ledningsnet
27.866
39
Vedligeholdelse
..............................................................................................................................................
af vandværk
19.753
0
Vandanalyser
..............................................................................................................................................
20.102
15
Lønninger
..............................................................................................................................................
13.500
14
Afskrivninger
..............................................................................................................................................
189.141
187
295.470

275

Administrationsomkostninger
3
Telefon
..............................................................................................................................................
og datakommunikation
3.151
3
Revision
..............................................................................................................................................
15.100
15
Forsikringer
..............................................................................................................................................
12.719
12
Kontingenter
..............................................................................................................................................
6.467
7
Porto
..............................................................................................................................................
og gebyrer
6.522
7
Diverse
..............................................................................................................................................
0
-1
Honorar,
..............................................................................................................................................
formand og bestyrelse
23.000
23
Generalforsamling
..............................................................................................................................................
og bestyrelsesmøder
400
0
Ejendomsskat
..............................................................................................................................................
4.170
1
Annoncer
..............................................................................................................................................
637
1
Tilsyn/pasning
..............................................................................................................................................
Ejby Fjernvarme
23.145
23
95.311

91

Andre finansielle omkostninger
4
Renter
..............................................................................................................................................
kreditorer
127
0
127

0
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NOTER
Note
Materielle anlægsaktiver

5

Grunde og
bygninger

Boringer

Maskinanlæg

Ledningsnet

Kostpris
.............................................................................................................................
1. januar 2016
107.238
533.657
1.116.879
948.176
Kostpris
.............................................................................................................................
31. december 2016
107.238
533.657
1.116.879
948.176

Opskrivninger
.............................................................................................................................
1. januar 2016
78.874
123.722
49.264
912.096
Opskrivninger 31. december
2016
.............................................................................................................................
78.874
123.722
49.264
912.096

Afskrivninger
.............................................................................................................................
1/1 2016
186.112
144.124
333.764
1.432.296
Årets
.............................................................................................................................
afskrivninger
0
21.992
42.654
124.495
Afskrivninger
.............................................................................................................................
31/12 2016
186.112
166.116
376.418
1.556.791

Regnskabsmæssig værdi 31.
december
.............................................................................................................................
2016
0
491.263
789.725
303.481
2016
kr.

2015
tkr.

Andre tilgodehavender
6
Moms
..............................................................................................................................................
17.750
0
17.750

0

Overdækning
7
Overdækning
..............................................................................................................................................
primo
2.482.008
2.458
Årets
..............................................................................................................................................
investeringer
-274.597
0
Årets
..............................................................................................................................................
overdækning
145.002
24
2.352.413

2.482

Husby & Sdr. Åby Vandværk A.M.B.A. står overfor at skulle lave renoveringer på Hygindvej,
Storegade samt vandværket, hvorfor der er henlagt 2.352 tkr. til disse investeringer.

Anden gæld
8
Gæld
..............................................................................................................................................
til forbrugerne
17.436
32
Grøn
..............................................................................................................................................
afgifter
152.381
156
Moms
..............................................................................................................................................
0
19
169.817

207
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten for Husby & Sdr. Åby Vandværk A.M.B.A. for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den
danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med tilvalg af regler fra
regnskabsklasse B.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år, men er tilpasset
Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker der aflægger årsregnskab efter
årsregnskabsloven.
Over- eller underdækning
Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en overeller underdækning. Denne beregnes som årets (øvrige) indtægter fratrukket årets omkostninger. En
eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel
underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Omsætningen udgør de indgåede indbetalinger på vandsalg. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms
og øvrige afgifter.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger, der afholdes for at opnå årets
nettoomsætning.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til administration,
herunder kontoromkostninger mv.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle
omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og
forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og
omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg og ledninger måles til kostpris
med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der
afskrives ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi.
Brugstid

Restværdi

Bygninger
..............................................................................................................................................
50 år
0%
Boringer
..............................................................................................................................................
20 år
0%
Maskinanlæg
..............................................................................................................................................
10-30 år
0%
Ledningsnet
..............................................................................................................................................
50 år
0%
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Overdækning
Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til ”hvile i
sig selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

